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1 Za vašo varnost 
 
1.1  Uporaba simbolov 
_____________________________________________ 

 NEVARNO: 
 Neposredna nevarnost za življenje in zdravje. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 NEVARNO: 
 Nevarnost električnega šoka. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 POZOR:  

 Potencialno nevarna situacija za izdelek  
In okolico. 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
                OPOMBA: 

                 Koristna navodila in informacije. 
_____________________________________________ 
 
1.2   Pravilna uporaba naprave 
 
Naprava je bila zasnovana in izdelana z izključnim 
namenom zagotavljanja hlajenja in gretja v 
stanovanjskih in poslovnih prostorih. Uporaba naprave v 
drugih domačih in industrijskih namenih mora biti vedno 
nadzorovana s strani osebe, odgovorne za namestitev in 
upravljanje naprave na ta način. 
 
Pred ravnanjem z napravo, namestitvijo, zagonom ter 
uporabo naprave, mora oseba, ki izvaja omenjene 
dejavnosti biti seznanjena z navodili za namestitev in 
montažo naprave. 
_____________________________________________ 

OPOMBA:  
Navodila za uporabo hranite celotno življenjsko 
obdobje naprave. 

_________________________________________ 
_____________________________________________ 

OPOMBA:  
Informacije, vezane na napravo so podane v 
dveh sklopih navodil: Navodila za montažo in 
Navodila za uporabnike. 

_________________________________________ 
_____________________________________________ 

OPOMBA:  
Naprava vsebuje hladilno sredstvo R-410A. 
Sredstvo R-410A ne spuščajte v atmosfero,  
R-410A je plin, ki povzroča učinek tople grede s 
fluorom zajet pa je s Kjotskim protokolom, saj 
povzroča globalno segrevanje zraka  
(GWP) = 1975  

_________________________________________ 

_____________________________________________ 
OPOMBA:  
Hladilna tekočina znotraj naprave, mora biti 
primerno pripravljena za recikliranje, predelavo 
ali uničenje pred končnim uničenjem celotne 
naprave. 

_________________________________________ 
_____________________________________________ 

OPOMBA:  
Ustrezno osebje, zadolženo za vse storitve 
vzdrževalnih dejavnosti, vključno z ravnanjem s 
hladilno tekočino mora imeti vse potrebne 
pristojnosti v skladu z vsemi lokalnimi in 
mednarodnimi predpisi. 

_____________________________________________ 
 
2 Obratovalno temperaturno 
 območje  
 
Naprava je bila zasnovana za delovanje znotraj 
temperaturnega območja prikazanega na spodnji sliki. 
Zagotovite, da te vrednosti niso presežene.  
 
 
      
 

 

 
 
Slika 2.1 Razpon delovanja naprave 
 
Legenda 
D.B. Temperatura merjena z metodo suhe cevi 
 
Delovna zmogljivost enote je odvisna od delovne 
temperature zunanje enote.  
 
3 Oznaka naprave 
 
Ta navodila za uporabo so namenjena za naprave Split 
sistem. Točen model je naveden na zunanjem ter 
notranjem delu naprave.  

Hlajenje Gretje 
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4 Izjava o skladnosti 
 
Proizvajalec se obvezuje, da je ta naprava zasnovana in 
izdelana v skladu z veljavnimi standardi za pridobitev 
oznake CE. 
 
Ta tip naprave izpolnjuje bistvene zahteve, ustrezne 
direktivam in standardom:  
 

 2006/95/EEC  
 
“Direktiva o usklajevanju zakonodaje Držav članic v 
zvezi z električno opremo, proizvedeno za uporabo 
znotraj določene električne napetosti.” 
 
Zasnovano in proizvedeno ustrezno Evropskim 
standardom: 
 
- EN 60335-1 
 
-EN 60335-2-40 
 
-EN 50366 
 

 2004/108/EEC vključno s spremembami: 
 
“Direktiva o usklajevanju zakona držav članic, ki se 
nanaša na elektromagnetično združljivost.” 
 
Zasnovano in proizvedeno ustrezno Evropskim 
standardom: 
 
- EN 55014-1 
 
-EN 55014-2 
 
-EN61000-3-2 
 
-EN61000-3-3 
 
-EN 61000-3-11 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Opis naprave 
 
Naprava je sestavljena in naslednjih elementov: 
 

- Notranja enota 
 

- Zunanja enota 
 

- Daljinski upravljalnik 
 

- Priključki in pripomočki 
 

 
Slika 5.1 prikazuje elemente naprave 
 

Slika 5.1 Elementi naprave 
 
Legenda: 
1 Priključki in cevi 
2 Cev za izpust kondenzirane vode 
3 Zunanja enota 
4 Daljinski upravljalnik 
5 Notranja enota 

 
5.1 Daljinski upravljalnik 
 
Daljinski upravljalnik omogoča nastavitev funkcije 
naprave po želji. Da bi daljinski upravljalnik deloval 
nemoteno, mora biti usmerjen direktno v napravo, brez 
motečih elementov med napravo in upravljalnikom. 
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5.2 Funkcije naprave 
 
 
 

Tehnični podatki Simbol Opis 

Toplotna črpalka 

 

Hladilni sistem omogoča hlajenje ali segrevanje prostora.  

Hladilno sredstvo  
R-410A  

 

Hladilna tekočina ne vsebuje klora, je ekološka in ne tanjša 
ozonskega plašča. Učinkovitost je večja od R 407 C ter R22 in 
zagotavlja bistveno boljšo COP stopnjo. 

Inverter DC tehnologija 
 

Večji prihranek energije, kot pri običajnih sistemih. 

Inverter tehnologija 
 

Regulirana uporaba naprave predstavlja nizke stroške energije.  
Oprema lahko deluje v ekstremih temperaturnih pogojih (glej stran 
3). 

Filter za prah 
 

Filter, ki preprečuje vstop prahu in manjših delcev v napravo. 

Daljinski upravljalnik 
 

Daljinski upravljalnik: Infra rdeča naprava, ki omogoča oddaljen 
dostop do upravljanja s funkcijami naprave.   

Funkcija Hot Start 
 

Ventilator notranje enote se vključi le v primeru doseganja 
neprimerne temperature.   

Funkcija Auto Restart 
 

Pri izpadu električne energije, se naprava samodejno povrne v 
predhodno stanje.  

Zaščita ventila 
 

Ventil je zaščiten pred slabimi vremenskimi vplivi. 

Zaščita proti zmrzovanju 
 

Funkcija proti zmrzovanju preprečuje, da bi naprava v hladnih 
zimskih mesecih zmrznila.  

Proti korozijsko ohišje  
 

Zunanja enota je narejena iz nerjavečega jekla ter anti korozijskih 
materialov. Odporna je tudi v okolju z visoko koncentracijo soli.  
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6 Začetne nastavitve 
 
6.1 Vstavljanje baterij v daljinski 

upravljalnik 
 
Vstavite dve bateriji (velikost AAA), kot opisano spodaj. 
(Glej sliko 6.1).) 
 

 
Slika 6.1 Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik 
 
Legenda: 

1 Pokrovček za baterije 
2 Baterije 
A  Prostor, kamor je treba pritisniti, da se 

pokrovček za baterije odpre 
B Prostor za bateriji 

 
 Odstranite pokrovček z nežnim pritiskom na 

označeno mesto in potiskom navzdol.  
 

 Vstavite baterije v prostor daljinskega 
upravljalnika. Pazite na polariteto baterij.  
 
 

 Pokrijte prostor s pokrovčkom za baterije. 
 

 Pritisnite gumb ON/OF (Glej sliko 7.1), da 
preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________ 

OPOMBA:  
V primeru, da se ob pritisku tipke ON/OFF na 
zaslonu ne pokaže nič, preverite položaj baterij 
ali jih zamenjajte. Vedno zamenjajte obe bateriji 
hkrati.  

_________________________________________ 
_____________________________________________ 

OPOMBA:  
Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno, 
odstranite baterije in jih ponovno vstavite čez 
nekaj minut.  

_________________________________________ 
 
V primeru, da naprava ne bo v uporabi daljše 
obdobje, odstranite baterije. Če zaslon še 
vedno deluje, pritisnite tipko RESET.  
 

_________________________________________ 
_____________________________________________ 
 POZOR:  

Nevarnost onesnaževanja okolja, v primeru, 
da baterije niso zavržene primerno. Ob 
menjanju baterij, stare vedno odvrzite na 
zbirna mesta, namenjena tej vrsti odpadkov. 
Ne odvrzite baterij med ostale gospodinjske 
odpadke. 

_____________________________________________ 
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6.2 Nastavitev ure 
 

 
Uporabite tipke na daljinskem upravljalniku za nastavitev 
ure ob prvem zagonu naprave ali ob zamenjavi baterij. 
(Glej sliko 6.2). 

 
 Pritisnite tipko CLOCK. 

 
Na zaslonu daljinskega upravljalnika začne utripati ura.  
 

 Pritisnite tipki +/- za nastavitev točnega 
časa. 

 
Ob pritisku na tipko + ali -, se bo čas spreminjal za 1 
minuto. 
Če tipko + ali – držite pritisnjeno dalj časa, se bo čas 
spreminjal hitreje.  
Ko ura na zaslonu preneha utripati, ste nastavili željen 
čas.  
 

 
 
 
Slika 6.2: nastavitev ure 
 
Legenda:  

1 Prikazovalnik ure 
2 Tipka +/- 
3 Tipka CLOCK 

 
 

7 Navodila za uporabo 
 
7.1 Splošna navodila za varno uporabo 
 
_____________________________________________ 

NEVARNOST poškodbe ali fizične škode. 
Ne dovolite otrokom, da se igrajo s 
klimatsko napravo. Naprava ni namenjena 
za upravljanje otrokom ali šibkim osebam 
brez nadzora. Po nobenimi pogoji ne sedite 
na zunanji napravi. 

____________________________________________ 
Ne odlagajte nobenih predmetov na napravo. 
Naprave ne uporabljajte med uporabo insekticidov ali 
pesticidov, saj se le ti lahko naselijo v zraku naprave in 
tako ogrožajo življenje ljudi, alergičnih na določene 
kemične snovi. 
Izogibajte se predolgemu in direktnemu izpostavljanju 
ohlajenega zraka in ekstremnim temperaturam v 
prostoru. Ne usmerjajte direktno toka zraka v dojenčke, 
otroke in starejše osebe. 
_____________________________________________ 
Naprave ne uporabljajte za ohranjanje primarnega stanja 
živil, umetniških del, specifične opreme, rastlin in živali.  
_____________________________________________ 
Ne prekrivajte prezračevalnih rešetk, ne vstavljajte 
prstov ali drugih predmetov v rešetke, kadar naprava 
deluje. Velika hitrost ventilatorja lahko povzroči 
poškodbe.  
_____________________________________________ 
Vedno popolnoma izključite napravo in odklopite od 
električne energije, predno odprete vstopno rešetko. 
Nikoli ne izključite s potegom električnega kabla.  
_____________________________________________ 
Napajalnega kabla ne pustite zavitega v klobčič in 
preverite, da ni poškodovan. Po namestitvi naprave 
mora biti vtikač enostavno dosežen. 
_____________________________________________ 
Ne poškodujete dela naprave, ki vsebuje hladilno 
sredstvo. Odstranite vse ostre predmete, ne upogibajte 
cevi. V primeru, da hladilna tekočina pride v stik z očmi, 
lahko povzroči hujše poškodbe. V tem primeru je nujno 
poiskati zdravniško pomoč. 
 
Ne prekinite delovanja klimatske naprave z potegom 
napajalnega kabla iz vtičnice.  
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 



Navodila za uporabo  

-8-   Navodila za uporabo 

_____________________________________________ 
NEVARNOST poškodbe ali fizične škode. 
Nevarnost požara ali eksplozije.  

 
____________________________________________ 

Poškodovane klimatske naprave ne smejo biti 
nameščene za delovanje. V primeru, da 
dvomite v neoporečnost naprave se posvetujte 
z dobaviteljem. 

_____________________________________________ 
Klimatska naprava mora biti primerno 
ozemljena, v skladu s specifikacijami.  

_____________________________________________ 
 V bližino klimatske naprave ne postavljajte 
nobenega vira toplote z oprtim plamenom 
ognja. Ne uporabljajte vnetljivih sprejev in 
plinov v bližini naprave. To lahko povzroči 
požar. 

_____________________________________________ 
V primeru, da se odkrije nepravilnost (vonj bo 
zažganem), takoj izklopite napravo iz 
električnega toka in obvestite dobavitelja oz. 
montažerja za nadaljnja navodila. V primeru, da 
nadaljujete z uporabo naprave kljub 
nepravilnosti, lahko pride do kratkega stika ali 
celo požara. 

_____________________________________________ 
V primeru poškodovanega kabla, se prepričajte, 
da je zamenjan s strani proizvajalca ali 
odgovorne osebe za montažo naprave.  

_____________________________________________ 
Če je varovalka notranje enote ne deluje jo 
zamenjajte s tipom T.4. 15A/250V. Če 
varovalka zunanje enote ne deluje, jo 
zamenjajte s tipom T.25A/250V.  

_____________________________________________ 
 Električna napeljava mora biti v skladu z 
 lokalnimi predpisi za električno namestitev.  
_____________________________________________ 

Da bi zaščitili napravo, najprej izključite napravo 
in nato 30 sekund kasneje jo odklopite iz 
električnega toka. 

_____________________________________________ 
Pokličite strokovnega tehnika in se prepričajte, 
da so opravljeni preventivni pregledi za 
preprečevanje uhajanja hlapov. Uhajanje 
hladilne tekočine v nedovoljenih količinah lahko 
povzroči pomanjkanje kisika.  

_____________________________________________ 
 NEVAROST: 
 Nevarnost električnega šoka.  

Ne upravljaj z napravo z mokrimi ali vlažnimi   
rokami. 

_____________________________________________ 
 POZOR: 
 Nevarnost okvare.  

Ne postavljajte predmetov na ali v bližino 
zunanje enote naprave.  

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Funkcije 
 
7.2.1 Tipke na daljinskem upravljalniku 
 

 
Slika 7.1 Pregled tipk daljinskega upravljalnika 
 
Legenda:  
 

1 Tipka MODE 
2 Tipki +/- 
3 Tipka SWING 
4 Tipka TIMER ON 
5 Tipka TIMER OFF 
6 Tipka TEMP 
7 Tipka LIGHT 
8 Tipka SLEEP 
9 Tipka TURBO 
10 Tipka X-FAN 
11 Tipka CLOCK 
12 Tipka FAN 
13 Tipka ON/OFF 
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7.2.2 Izpisi na prikazovalniku 
 

 
Slika 7.2 Pregled znakov na zaslonu 
 
Legenda:  
 

1. Izpis FAN SPEED (hitrost ventilatorja) 
2. Izpis TRANSMISSION 
3. Izpis X-FAN 
4. Izpis TEMPERATURE 
5. Izpis TURBO (maksimalno število vrtljajev 

ventilatorja) 
6. Izpis TIMER 
7. Izpis LOCK 
8. Izpis LIGHT 
9. Izpis SWING 
10. Izpis »TEMP« 
11. Izpis SLEEP (nočno delovanje) 
12. Izpis HEAT MODE 
13. Izpis FAN MODE 
14. Izpis DRY MODE 
15. Izpis COOL MODE 
16. AUTO MODE 

 

7.3 Navodila za uporabo daljinskega ¸
 upravljalnika 
 
Upoštevajte navodila za uporabo daljinskega 
upravljalnika:  
 

 Kadar uporabljate daljinski upravljalnik, 
usmerite oddajnik neposredno k sprejemniku 
zunanje enote naprave. 
 
 Razdalja med oddajnikom in sprejemnikom naj 
ne presega 7 metrov. 

 
 Izogibajte se oviram med obema napravama.  

 
 Če opazite težave v delovanju med daljinskim 
upravljalnikom in napravo, zmanjšajte razdaljo med 
njima.  

 
 Daljinskega upravljalnika ne izpustite, mečite ali 
udarjajte.  

 
7.3.1 Zaklep daljinskega upravljalnika 
 
V primeru, da želite zakleniti tipke in zaslon na 
daljinskem upravljalniku:  
 

 Istočasno pritisnite in držite tipki – in + dve 
sekundi.  
 

Vse preostale tipke so zaklenjene. Na zaslonu se 
prikaže izpis za zaklep.  
 
V primeru, da želite izklopiti zaklep tipk in zaslona:  
 

 Istočasno pritisnite in držite tipki – in +.  
 

 Vse tipke so odklenjene, izpis za zaklep na zaslonu 
izgine.  
 
 
7.3.2  Funkcija LIGHT 
 
Pritisnite tipko LIGHT za manj kot dve sekundi, da 
osvetlite zaslon na zunanji enoti naprave. Za ponoven 
izklop osvetlitve zaslona pritisnite ponovno tipko LIGHT 
za manj kot dve sekundi.  
 
7.4 Vklop in izklop naprave 
 
Za vklop naprave:  
 

 Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko ON. 
Naprava začne delovati.  

 
Za izklop naprave:  
 

 Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko OFF. 
Naprava bo prenehala delovati.  
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7.5 Izbira obratovalnega režima 
 
7.5.1  Avtomatski režim (AUTO) 
 
V avtomatskem režimu klimatska naprava deluje glede 
na temperaturo okolice in sama vklaplja režim hlajenje 
(COOL) ali ogrevanje (HEAT) glede na trenutno 
temperaturo okolice.  
 

 V načinu hlajenja (COOL) je nastavljena 
temperatura 25 stopinj Celzija. V primeru, da je 
sobna temperatura višja, bo naprava 
samodejno vklopila funkcijo hlajenja (COOL).  
 

 V načinu ogrevanje (HEAT), je nastavljena 
temperatura 20 stopinj Celzija ter nižje. V 
primeru, da je sobna temperatura nižja bo 
naprava vklopila funkcijo ogrevanja (HEAT). 
 

 
 
Slika 7.3: Izbira funkcije avtomatskega režima  
 
 Legenda:  

1. Tipka MODE 
2. Tipka - / + 
3. Izpis avtomatskega režima delovanja (AUTO) 

 
 

Za aktiviranje naprave:  
 
Ob vklopljen napravi (glej poglavje 7.4) storite naslednje:  
 

 Pritisnite tipko MODE 
 
Prikazale se vam bodo naslednje možnosti:  
 

 
 
Slika 7.4  Možnosti obratovalnega režima 
 

 Izberite avtomatski obratovalni režim (AUTO) 
 

 Pritisnite TEMP/TIME tipko za izbiro 
temperature 
 

Ob pritisku na tipki - / + se bo izbrana temperatura 
povečala ali zmanjšala za 1 stopinjo Celzija.  
 
Kadar je naprava nastavljena na avtomatični režim 
(AUTO), se hitrost ventilatorja prilagaja trenutni sobni 
temperaturi. 
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7.5.2   Hlajenje (COOL) 
 
V režimu hlajenja (COOL), izvajala klimatska naprava 
izključno funkcije, povezane s hlajenjem.  
 
_____________________________________________ 

OPOMBA: 
V načinu hlajenja je priporočljivo usmeriti 
sprednje rešetke vodoravno. 

_____________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
Slika 7.5: Izbira funkcije hlajenja (COOL) 
 
Legenda:  

1. Tipka MODE 
2. Tipka- / + 
3. Tipka FAN 
4. Izpis delovanje funkcije hlajenja (COOL) 

 
 
 

Za aktiviranje:  
 
Ob vklopljeni napravi (glej poglavje 7.4) storite 
naslednje:  
 

 Pritisnite tipko MODE 
 
Prikazale se vam bodo naslednje možnosti: 
 

 
 
Slika 7.6 Možnosti obratovalnega režima 
 

 Izberite hlajenje (COOL) 
 

 Pritisnite tipki - / + za nastavitev temperature.  
 

Ob pritisku na tipki - / + se bo izbrana temperatura 
povečala ali zmanjšala za 1 stopinjo Celzija.  
 
 

 Pritisnite tipko FAN za izbiro hitrosti delovanja 
ventilatorja.  

 
Ob vsakem pritisku tipke FAN, se bo hitrost delovanja 
ventilatorja spremenila kot prikazano na spodnji sliki.  

 

 
 
Slika 7.7  Hitrost delovanja ventilatorja.  
 
_____________________________________________ 

OPOMBA: 
V daljšem obdobju uporabe režima hlajenja v 
vlažnem zraku, se lahko na rešetkah naberejo 
kapljice vode.  

_____________________________________________ 
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7.5.3  Razvlaževanje (DRY) 
 
Če klimatska naprava obratuje v režimu razvlaževanja 
(DRY), potem iz okoliškega zraka odvzema vlago.  
 

 
 
Slika 7.8 Izbira funkcije razvlaževanja 
 
Legenda:  
 

1. Tipka MODE 
2. Tipki - / +  
3. Izpis delovanja funkcije razvlaževanja (DRY) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za aktiviranje:  
 
Ob vklopljeni napravi (glej poglavje 7.4) storite 
naslednje:  
 

 Pritisnite tipko MODE 
 
Prikazale se vam bodo naslednje možnosti: 
 

 
 
Slika 7.9 Možnosti obratovalnega režima 
 

 Izberite razvlaževanje (DRY) 
 

 Pritisnite tipki - / + za nastavitev temperature.  
 

Ob pritisku na tipki - / + se bo izbrana temperatra 
povečala ali zmanjšala za 1 stopinjo Celzija.  
 
Kadar je izbrana nastavitev razvlaževanja (DRY), je 
hitrost ventilatorja nastavljena na najmanjšo hitrost, saj 
tako omogoča učinkovito delovanje funkcije.  
 
 
_____________________________________________ 

OPOMBA: 
V daljšem obdobju uporabe režima 
razvlaževanja v vlažnem zraku, se lahko na 
rešetkah naberejo kapljice vode.  

_____________________________________________ 
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7.5.4  Ventilacija (FAN) 
 
V režimu ventilacije (FAN), je funkcija SLEEP 
onemogočena.  
 

 
 
Slika 7.10 Izbira funkcije ventilacije (FAN) 
 
Legenda:  
 

1. Tipka MODE 
2. Tipki - / +  
3. Izpis delovanja funkcije ventilacije (FAN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za aktiviranje:  
 
Ob vklopljeni napravi (glej poglavje 7.4) storite 
naslednje:  
 

 Pritisnite tipko MODE 
 
Prikazale se vam bodo naslednje možnosti: 
 

 
 
Slika 7.11 Možnosti obratovalnega režima 
 

 Izberite ventilacijski režim (FAN) 
 

 Pritisnite tipko FAN za izbiro hitrosti delovanja 
ventilatorja.  

 
Ob vsakem pritisku tipke FAN, se bo hitrost delovanja 
ventilatorja spremenila kot prikazano na spodnji sliki.  

 

 
 
Slika 7.12  Hitrost delovanja ventilatorja.  
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7.5.5 Ogrevanje (HEAT) 
 
V ogrevalnem režimu (HEAT), izvaja klimatska naprava 
izključno funkcije, povezane z ogrevanjem.  
 

 
Slika 7.13: Izbira funkcije ogrevanja (HEAT) 
 
Legenda:  
 

1. Tipka MODE 
2. Tipki - / +  
3. Izpis delovanja funkcije ogrevanja (HEAT) 

 
Za aktiviranje:  
 
Ob vklopljeni napravi (glej poglavje 7.4) storite 
naslednje:  
 

 Pritisnite tipko MODE 
 
Prikazale se vam bodo naslednje možnosti: 
 

 
 
Slika 7.14 Možnosti obratovalnega režima 
 

 Izberite ogrevanje (HEAT) 
 

 Pritisnite tipki - / + za nastavitev temperature.  
 

Ob pritisku na tipki - / + se bo izbrana temperatura 
povečala ali zmanjšala za 1 stopinjo Celzija.  
 

 Pritisnite tipko FAN za izbiro hitrosti delovanja 
ventilatorja.  

 
Ob vsakem pritisku tipke FAN, se bo hitrost delovanja 
ventilatorja spremenila kot prikazano na spodnji sliki.  

 
 
Slika 7.15 Hitrost delovanja ventilatorja.  
_____________________________________________ 
OPOMBA: 

Kadar naprava s pomočjo termostata ustavi 
kompresor,ali funkcija odmrzovanja ventilator 
notranje enote naprave preneha delovati da 
prepreči izhod hladnega zraka. 

_____________________________________________ 
 
7.6 Nastavitev smeri zračnega toka 
 
Smer zračnega toka je mogoče nastaviti v vertikalni 
smeri pri funkciji ogrevanja (HEAT), in horizontalno pri 
funkciji hlajenja (COOL).  
 
_____________________________________________ 
 NEVARNOST POŠKODBE ALI FIZIČNE 
 ŠKODE: 

Izogibajte se neposrednemu stiku telesa z 
močnimi zračnimi tokovi. Živali in rastline naj ne 
bodo neposredno izpostavljeni zračnemu toku. 
Pri tem bi lahko prišlo do škode. 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
POZOR: 

Nevarnost motenj ali nepravilnega 
obratovanja.  
     Izhodnih rešetk ne odpirajte z 
roko. 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

OPOMBA: 
Če izhodne rešetke ne delujejo pravilno, 
izključite napravo za eno minuto in jo ponovno 

  nastavite z daljinskim upravljalnikom. 
_____________________________________________
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7.7 Izbira posebnih funkcij 
 
7.7.1 Funkcija SLEEP (nočno obratovanje) 
 
Obratovalna režima hlajenja (COOL) in ogrevanja 
(HEAT), je mogoče nastaviti tudi za potrebe obratovanja 
ponoči, da bi se izognili prekomernemu povečanju ali 
zmanjšanju temperature. 
 

 
Slika 7.16 Izbira funkcije SLEEP (nočno obratovanje) 
 
Legenda:  

1. Tipka SLEEP 
2. Izpis delovanja funkcije SLEEP 

 
 
 

Za aktiviranje: 
 

 Izberite željen obratovalni režim (glej poglavje 
7.5) 

 Pritisnite tipko SLEEP. 
 
Funkcija SLEEP v izbranem režimu hlajenja (COOL) 
 
Ambientalna temperatura se v prvih dveh urah poveča 
za 1 stopinjo Celzija na uro, glede na predhodno 
nastavljeno temperaturo. Nova temperatura je nato 
ohranjena naslednjih 5 ur, nato pa se zopet postoma 
zniža, da doseže prvotno temperaturo. 
 
Funkcija SLEEP v izbranem režimu ogrevanja 
(HEAT) 
 
Ambientalna temperatura se v prvih dveh urah zmanjša 
za 1 stopinjo Celzija na uro, glede na predhodno 
nastavljeno temperaturo. Nova temperatura je nato 
ohranjena naslednjih 5 ur, nato pa se zopet postoma 
poviša, da doseže prvotno temperaturo. 
 
_____________________________________________ 

OPOZORILO: 
V času delovanja funkcije SLEEP, je hitrost 
delovanja ventilatorja najmanjša.  

_____________________________________________ 
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7.7.2 Funkcija časovnega vklopa z uro 
(TIMER ON/OFF) 

 
Napravo je mogoče vključiti in izključiti s pomočjo 
vnaprej nastavljene ure. 
 

 
Slika 7.17. Izbira funkcije časovnega vklopa z uro (TIMER 
ON/OFF) 
 
Legenda:  
 

1. Izpis delovanja funkcije časovnega vklopa z uro 
(TIMER ON/OFF) 

2. Tipki – / + 
3. Tipka TIMER ON 
4. Tipka TIMER OFF 

 

Za nastavitev naprave na samodejni vklop:  
 

 Ko je naprava izključena, pritisnite tipko TIMER 
ON. Izpis delovanja funkcije TIMER ON začne 
utripati na prikazovalniku. Nastavite željen čas 
s tipkama - / +. Ponovno pritisnite tipko TIMER 
ON, da potrdite nastavljen čas.  
 

Za nastavitev naprave na samodejni izklop: 
 

 Ko je naprava vključena, pritisnite tipko TIMER 
OFF: Izpis delovanja funkcije TIMER OFF 
začne utripati na prikazovalniku. Nastavite 
željen čas s tipkama - / +. Ponovno pritisnite 
tipko TIMER OFF, da potrdite nastavljen čas.  

 
Če želite preklicati obratovalni režim časovnega vklopa z 
uro (TIMER ON/OFF):  
 

 Pritisnite tipko TIMER ON ali TIMER OFF 
ponovno.  

_____________________________________________ 
OPOZORILO:  
V primeru, da obratovalnega režima časovnega 
vklopa z uro ne prekličete, bo ta deloval 
samodejno do preklica.  

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

OPOZORILO:  
Nastavite uro pravilno, predno izberete 
obratovalni režim časovnega vklopa z uro.  

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

OPOZORILO:  
Po zamenjavi baterij ali izpadu napajanja je 
treba uro ponovno nastaviti. 

_____________________________________________ 
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7.7.3 Funkcija TURBO 
 
Uporabite funkcijo TURBO, kadar želite hitro hlajenje 
(COOL) ali hitro ogrevanje (HEAT). 
 

 
Slika: 7.18 Izbira funkcije TURBO 
 
Legenda:  

1. Tipka TURBO 
2. Izpis delovanja funkcije TURBO 

 
Za vklop in izklop funkcije TURBO:  
 

 Pritisnite tipko TURBO za manj kot dve 
sekundi. 
 
 
 
 
 

7.7.4 Funkcija X-FAN 
 

 
Slika 7.19 Izbira funkcije X-FAN 
 
Legenda:  

1. Tipka X-FAN 
2. Izpis delovanja funkcije X-FAN 

 
Ob pritisku na tipko X-FAN v času delovanja režima 
hlajenja (COOL) ali režima razvlaževanja (DRY), se izpis 
delovanja funkcije X-FAN osvetli. Ventilator zunanje 
naprave bo začel delovati za približno dve minuti, tudi v 
primeru izključitve naprave ali izkopa programa. Po 
preteku omenjenega časa se bo delovaje samodejno 
izključilo, izpis delovanja funkcije hlajenja (COOL) pa bo 
utripal na zaslonu vsakih 10 sekund.  
S tem zmanjšamo vlago v notranji enoti, jo ohranimo 
suho in preprečimo, da bi deli postali rjasti ter 
preprečimo vstop bakterijam v napravo.  
Ta funkcija ni na voljo v avtomatskem režimu (AUTO), 
Režimu ventilacije (FAN) in ogrevanju (HEAT). 
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7.7.5  Funkcija TEMP 
 

 
Slika 7.20 Izbira funkcije TEMP 
 
Legenda:  

1. Tipka TEMP 
2. Izpis delovanja funkcije TEMP 
3.  

Ta funkcija prikazuje notranjo nastavljeno temperaturo in 
notranjo sobno temperaturo na prikazovalniku notranje 
enote naprave.  
 
Pritisk na tipko TEMP vam pokaže: 
 

 
Nastavljena temperatura 

 
Sobna temperatura 

 

Zunanja temperatura  
(ni na voljo za ta model naprave) 

 

7.8 Izpisi na zaslonu notranje enote 
 

 
 
Slika 7.21 Pregled izpisov na zaslonu notranje enote 
 
Legenda:  

1. Simbol za funkcijo ogrevanja 
2. Simbol za funkcijo hlajenja 
3. Simbol za temperaturo 
4. Simbol za prikazovanje funkcije vklop/izklop 
5. Simbol za odmrzovanje 
6. Infra rdeči sprejemnik  
 

 
7.9 Upravljanje v nujnem primeru 
 
Funkcijo uporabite le v primeru, kadar daljinski 
upravljalnik ne deluje oziroma je izgubljen. 
 
Za aktiviranje:  
 

 Pritisnite stikalo za delovanje v sili 
 

 Ko zaslišite piskanje, pomeni daje funkcija v 
delovanju. 
 
 

 
Slika 7.22 Stikalo za delovanje v sili  
 
Postopek upravljanja:  
 

 S prvim pritiskom na stikalo, naprava začne 
delovati v avtomatskem režimu. 
 

 Z drugim pritiskom na stikalo se naprava 
izklopi. 

_____________________________________________ 
OPOMBA: 
V času upravljanja v nujnem primeru, naprava 
deluje v avtomatskem načinu (AUTO). 

_____________________________________________
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8  Nasveti za varčno uporabo 
 
8.1  Primerna temperatura okolice 
 
Temperaturo okolice nastavite tako, da to ne vpliva 
na bivalno počutje, da je zagotovljeno udobje in da ne 
prihaja do kršenja lokalnih predpisov. Vsako dodatno 
povečevanje temperature bi pomenilo samo bistveno 
povečanje porabe energije. 
Še naprej je treba temperaturo prilagajati specifičnim 
pogojem prostora: tako na primer temperatura v praznih 
prostorih ali spalnicah ni enaka kot v prostoru, kjer se 
ljudje zadržujejo največ. 
 
8.2  Izogibanje virom toplote oziroma 

hlajenja 
 
Če je v prostoru izvor toplote ali hlajenja, ki jih je mogoče 
odstraniti (npr. nepravilno zaprto okno ali vrata), to tudi 
storite. Tako bo naprava porabila manj energije. 
 
8.3  Obratovanje v ogrevalnem režimu  

(HEAT) 
 
Med obratovanjem v ogrevalnem režimu naprava 
obratuje kot toplotna črpalka, to pomeni, da zajema 
toploto iz zunanjosti (s pomočjo zunanje naprave) in 
jo oddaja v notranjosti (s pomočjo notranje naprave) v 
razmeroma kratkem času. Kljub temu porablja običajno 
ogrevanje nekaj energije za proizvodnjo toplote. Zato 
je ogrevanje prostora s toplotno črpalko cenejše kot z 
običajnim ogrevanjem (ogrevalna telesa, konvektorji, 
kotli itn.). 
 
8.4  Temperatura okolice ob odsotnosti 
 
V ogrevalnem režimu si zagotovite prihranek energije, 
če temperaturo okolice nastavite okoli 5° C nižje od 
običajne obratovalne temperature. Dodatno nižanje za 
več kot za omenjenih 5° C ne predstavlja bistvenega 
prihranka energije, saj je za kasnejši zagon ob običajnih 
obratovalnih pogojih potrebna večja ogrevalna moč. 
Priporočljivo je, da temperaturo zmanjšate samo v času 
daljše odsotnosti (npr. počitnice). 
Pozimi je treba napravo zaščititi pred zmrzovanjem. 
 
 
 
 
 

8.5  Enakomerno ogrevanje 
 
V hišah se pogosto ogreva le en prostor. Pri tem ne 
prihaja le do ogrevanja omejenih površin v izbranem 
prostoru (sten, vrat, stropa in tal), temveč se 
nenadzorovano ogrevajo tudi sosednji prostori: tako se 
brez našega nadzora izgublja toplotna energija. Zato ni 
več mogoče pravilno ogrevati prostora in se zato pojavi 
neprijeten občutek hladu (enako se zgodi, kadar pustimo 
odprta vrata, ki ločujejo ogrevane in neogrevane 
prostore oziroma samo delno ogrevane prostore). 
To ne prinaša prihrankov: ogrevanje deluje, kljub temu 
pa temperatura v prostoru ni prijetna. Možno je doseči 
višjo raven udobja in primernejši obratovalni režim, če se 
vsi prostori v stanovanju ogrevajo enakomerno in se pri 
tem upošteva uporaba vsakega posameznega prostora 
(temperatura v praznih prostorih ali spalnicah ni enaka 
kot v prostoru, ki je v uporabi največ). 
 
8.6  Zmanjšana poraba ponoči (SLEEP) 
 
Naprava je opremljena s funkcijo SLEEP, ki samodejno 
uravnava znižanje temperature ponoči skladno z 
vnesenimi parametri (v ogrevalnem režimu temperatura 
rahlo pade, v hladilnem režimu se rahlo poveča). To 
poleg povečanega udobja prispeva tudi k prihrankom 
energije. Za dodatna pojasnila glede funkcije SLEEP glej 
poglavje 7.7.1). 
 
8.7  Zmanjšanje porabe s 

programiranjem časa obratovanja 
(TIMER) 

 
S pomočjo funkcije TIMER lahko nastavite začetek 
obratovanja posamezne naprave. Tako lahko delovanje 
vaše naprave programirate tako, da obratuje le takrat, 
ko je to potrebno, kar tudi prispeva k varčevanju z 
energijo. 
 
8.8  Pravilno vzdrževanje naprave 
 
Naprava v brezhibnem stanju obratuje učinkovito in 
optimalno izkorišča porabljeno energijo. Prepričajte se, 
ali je zagotovljeno pravilno vzdrževanje naprave (za več 
podrobnosti preberite 10. poglavje). Posebej pazite na 
čistočo filtra in da odprtine za zajem in vpih zraka tako 
na notranji kot na zunanji napravi niso prekrite.  
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9  Odprava napak  
 

MOTNJA MOŽEN VZROK MOŽNA REŠITEV 

Sistem se ne zažene ponovno  

Ko se naprava zaustavi, se zažene 
šele čez 3 minute. 

Počakajte 3 minute pred ponovnim 
vklopom naprave.  

Ko napravo izključimo iz 
električnega toka, potrebuje tri 
minute, da se zažene ponovno 

Počakajte 3 minute, in najprej 
priključite napravo na električni tok 
in šele potem pritisnite gumb za 
vklop. 

Sistem ne deluje (ventilator se ne 
vklopi) 

Kabel ni pravilno vključen v 
vtičnico. Vključite kabel pravilno. 

Naprava ni priključena v električni 
tok. Priključite napravo v električni tok. 

Pregorela je varovalka. 

Zamenjajte varovalko. Uporabite 
varovalko primerno modelu. Ne 
uporabljajte žice ali podobnih 
materialov ob menjavi, saj to lahko 
povzroči požar. 

Neučinkovito hlajenje ali ogrevanje 

Vrata ali okna so odprta. Zaprite vrata ali okna. 
V bližini je izvor toplote (npr. veliko 
ljudi je v prostoru). 

Če je le mogoče, odstranite vir 
toplote. 

Termostat je nastavljen na 
previsoko temperaturo pri gretju, 
ali prenizko pri hlajenju. 

Pravilno nastavite želeno 
temperaturo.  

Prisotnost ovire pred vhodno ali 
izhodno odprtino za zrak. 

Odstranite oviro, da omogočite 
dobro kroženje zraka. 

Temperatura okolice ni dosegla 
želene ravni. Počakajte nekaj minut. 

Umazan ali zamašen zračni filter. Očistite zračni filter. 
Ali na napravo direktno sije sončna 
svetloba med delovanjem 
hlajenja? 

Zastrite zavese. 

Naprava oddaja nenavadne zvoke 

Med delovanjem naprava ali kratko 
po izključitvi naprave se lahko sliši 
hrup. Najočitnejši je prvi 2 do 3 
minute delovanja. 

Takšen zvok je normalen pojav pri 
delovanju naprave.  

Med delovanjem se sliši pokanje.  

Takšen zvok je normalen pri 
delovanju naprave. Povzroča ga 
širjenj oz. oženje ogrodja naprave 
zaradi temperaturnih sprememb. 

V primeru, da je hrup močan in 
prihaja iz rež, je mogoče, da je 
filter umazan. 

Očistite filter.  

Naprava oddaja vonje 
Mogoče je, ker naprava omogoča 
kroženje zraka iz prostora. (Lahko 
vsebuje vonj cigaret, pohištva) 

Ta pojav ne zahteva rešitve.  

Iz enote naprave prihaja para  
Med delovanjem režima hlajenja 
ali razvlaževanja, lahko v notranji 
enoti pride do uhajanja megle.  

Ta pojav ne zahteva rešitve. 

 
Slika 9.1 Odprava napak 
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10  Vzdrževanje 
 
_____________________________________________ 
 NEVARNO: 
 Nevarnost električnega sunka.  

Izključite napravo in omrežni priključek pred 
začetkom dela vzdrževanja opreme. S tem 
boste preprečili poškodbe. 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 NEVARNO:  
 Nevarnost električnega sunka. Naprave ne 

čistite z vodo. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

  POZOR:  
 Nevarnost motenj ali nepravilnega obratovanja. 

Za čiščenje naprave ne uporabljajte ne bencina 
ne topil ali polirnih sredstev. Lahko poškoduje 
površino naprave. 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 POZOR: 
 Vroča voda nad 40 stopinj Celzija, lahko 
povzroči razbarva ali deformira površine naprave.  
_____________________________________________ 
 
 
10.1 Čiščenje daljinskega upravljalnika 
 

 Obrišite daljinski upravljalnik s suho krpo. Ne 
uporabljajte vode za čiščenje daljinskega 
upravljalnika. 
 

 Ne uporabljajte sredstev za čiščenje stekla ali 
kemičnih brisačk.  
 

10.2  Čiščenje notranje enote naprave 
 

 Zunanjost ohišja obrišite s suho krpo. 
 

 Za trdovratne madeže uporabite nevtralni 
detergent. Ne puščajte sledov detergenta na 
ohišju naprave.  

 
 
10.3 Čiščenje zračnih filtrov 
 
Zračni filter izloča prah iz zraka, ki ga notranja naprava 
zajema iz prostora.  
Ob zamašenem filtru se zniža učinkovitost naprave, 
lahko pride celo do poškodbe kompresorja in zamrznitve 
baterije v notranji enoti naprave. 
 
Da bi preprečili opisane posledice, redno čistite zračni 
filter. Upoštevajte naslednje korake:  
 

 Odstranite zračni filter z nežnim pritiskom na 
sredini.  

 Očistite filter s pomočjo suhega sesalnika ali pa 
s hladno vodo.  

 Preverite, da so filtri popolnoma suhi pred 
ponovno namestitvijo. (sušite jih v senci, ne 
izpostavljajte direktni sončni svetlobi!).  

 Filtre pravilno namestite nazaj na napravo.  
 
_____________________________________________ 
 POZOR: 

Nevarnost pojava motenj in nepravilnega 
delovanja. Ne uporabljajte nikakršnih naprav za 
odišavljenje ali nevtralizatorjev vonjev. Ne v 
filtrih kot tudi ne v notranjosti naprave. To lahko 
poškoduje baterijo uparjalnika. Če bi bilo 
potrebno, vgradite omenjene naprave na 
izhodu iz sistema ter tako omogočite delovanje 
samo ob delujočem ventilatorju.  

_____________________________________________ 
 
10.4  Čiščenje zunanje enote 
 
_____________________________________________ 
 POZOR:  
 Vedno uporabite primerno zaščitno opremo. 

(čelada, rokavice, varnostna obutev in zaščitna 
očala.) 

_____________________________________________ 
 

 Zunanjost ohišja obrišite z mehko suho krpo 
 Občasno odstranite prah in listje iz površja 

naprave 
 Očistite baterijo kondenzatorja z mehko ščetko 
 Občasno preverite nosilec zunanjega ohišja. 

_____________________________________________ 
 NEVARNO: 

Nevarnost poškodb. Zaradi poškodovanega ali 
izrabljenega nosilca naprava lahko pade in 
povzroči telesne poškodbe ali materialno 
škodo.  

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 NEVARNO:  

Nevarnost poškodb. Izhodni pokrov zunanje 
naprave odstranite le v primeru servisiranja ali 
zamenjave. Nezaščiten ventilator lahko 
predstavlja nevarnost poškodb. 

_____________________________________________ 
OPOMBA:  
Priporočamo vam, da z Vaillantom ali tehničnim 
servisom sklenete pogodbo o vzdrževanju. To 
bo prispevalo k podaljšanju življenjske dobe 
vaše naprave in k optimizaciji njene moči. 

_____________________________________________ 
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11 Skladiščenje ob daljšem 
mirovanju 

 
Če predvidevate, da naprave dalj časa ne boste 
uporabljali, ravnajte po naslednjem postopku:  
 

 Ventilator vklopite za 2 do 3 ure pri temperaturi 
30 stopinj Celzija, v režimu hlajenja (COOL), z 
najvišjo hitrostjo ventilatorja, da preprečite 
vlago in neprijetne vonjave.  
 

 Ustavite napravo in jo odklopite iz električnega 
toka.  

 
 Očistite zračne filtre. 

 
 Očistite zunanjo napravo 

 
 Odstranite baterij iz daljinskega upravljalnika 

 
Pred ponovno uporabo naprave:  
 

 Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika. 
  

 Preverite. da ste pritrdili levi in desni filter 
 

 Preverite, da filtri niso zamašeni 
 

 Prepričajte se ali so vsi dovodi in izhodi za zrak 
prosti 

 
 Priključite napravo in jo preverite v vseh režimih 

delovanja. V primeru, da se pojavijo nezaželeni 
zvoki se obrnite na tehnično osebje.  

 
_____________________________________________ 
 NEVARNO:  

V primeru demontaže naprave in njene 
ponovne montaže na drugem mestu se 
prepričajte, da to izvede usposobljen 
strokovnjak (glej priročnik za montažo). V 
nasprotnem primeru lahko pride do iztekanja 
vode, hladilnega sredstva v nekaterih primerih 
pa celo do kratkega stika ali požara.  

_____________________________________________ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

12 Odstranjevanje izdelka 
 
_____________________________________________ 

NEVARNOST:  
Pri odstranjevanju izdelka, ravnajte v skladu 
z ustreznimi predpisi. V ta namen sledite 
korakom , ki so opisani v priročniku za 

montažo, v obratnem vrstnem redu in 
uporabite potrebna orodja ter zaščitno 
opremo. Demontažo naj izvaja usposobljen 
strokovnjak.  

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 POZOR: 

Odstranjevanje izdelka predstavlja tveganje za 
onesnaževanje okolja. Da bi to preprečili, 
upoštevajte navodila, navedena v tem poglavju. 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 POZOR:  

Naprava vsebuje hladilno sredstvo, ki potrebuje 
posebno odstranjevanje. Dragoceni materiali 
klimatske naprave so lahko reciklirani.  

_____________________________________________ 

 
 
Slika 12.1 Simbol za recikliranje 
 
Vaš izdelek je označen z znakom za recikliranje (glej 
sliko 12.1). To pomeni, da morate pri odstranjevanju 
izdelka upoštevati.  
 

 Naprave ne odvrzite med splošne gospodinjske 
odpadke.  
 

 Pri odstranjevanju naprave upoštevajte 
veljavne krajevne in nacionalne predpise, da bi 
tako zagotovili pravilno in okolju prijazno 
odstranjevanje izdelka.  

 
 Ob koncu življenjske dobe izdelek predajte 

krajevnemu podjetju, ki ima dovoljenje in 
pristojnosti za odstranjevanje in razgradnjo 
tovrstnih odpadkov.  

 
 Če izdelek nadomeščate z novim, ki služi 

enakemu namenu, imate možnost, da za 
odsluženo napravo poskrbi ponudnik nove 
naprave. 

 
 Za podrobnejše informacije se posvetujte s 

krajevnim upravnim organom.



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaillant si pridržuje pravico do spremembe navodil brez predhodnega obvestila.  
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


